
ArenaVision MVF404
– eficienţă optică de
excepţie
ArenaVision MVF404

Proiectorul ArenaVision MVF404 – proiectat pentru stadioane sportive în aer liber şi

arene acoperite de mari dimensiuni – creşte în mod impresionant impactul teatral şi

emoţional al sporturilor pentru telespectatori şi spectatori, permiţând jucătorilor să

evolueze în condiţii vizuale optime. Graţie lămpii cu descărcare în halogenuri

metalice, compacte, cu un singur capăt, MHN-SE 2000 W şi sistemului optic

monobloc de precizie cu tehnologie avansată de la Philips, ArenaVision MVF404

oferă o eficienţă optică mult mai mare decât soluțiile existente până în prezent. În

plus, acest proiector de 2 kW beneficiază de montarea şi înlocuirea facilă a lămpilor,

conformitatea deplină cu IP65, un nou sistem sigur de conexiune baionetă şi o

soluţie revoluţionară cu reaprindere electronică rapidă la cald(hot restrike) –

continuând, în acelaşi timp, să ofere toate avantajele tradiţionale ale sistemelor

Arena Vision de la Philips. Versiunea (opțională) fără flicker a ArenaVision MVF403

MHN-LA 1000W este concepută pentru a se asigura că efectul de flicker este

complet eliminat pentru a garanta imagini perfecte filmate cu viteză super-

lentă(reluări) la evenimente sportive. Versiunea ArenaVision MVF403 fără flicker vine

echipată cu un igniter electronic special, care funcționează în combinație cu balastul

electronic GearUnits (ECM330) un balast Philips fără flicker, care este comandat

separat.
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Beneficii
• Proiectoare inovatoare proiectate în jurul lămpilor de clasă mondială Philips cu un

singur capăt

• Sistemul optic dedicat asigura o eficienta optică maximă și permite o distribuție

precisa a luminii cu un minim de lumină reziduală

• Becurile cu halogenură metalică cuarț Philips îndeplinesc cele mai exigente cerințe

de iluminare și difuzare TV, cu o redare excelentă a culorilor

• Versiunea fără flicker elimină complet efectul pâlpâirii, garantând astfel imagini

perfecte filmate cu camere cu mișcare super-lentă

Caracteristici
• Lampă compactă cu halogenuri metalice cu un singur capăt, de putere mare cu

redare excelentă a culorilor

• Sisteme optice dedicate, de mare precizie

• IP65

• Întrerupător de siguranță - conector cuțit

• Repornire rapida electronica(hot restrike)

• Versiune fără flicker pentru filmare cu camera cu mișcare super-lentă

Cerere
• Stadioane sportive în aer liber

Specificaţii

Tip MVF404

Sursa de lumină HID:

- 1 x MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W

Lampa este inclusă Da (culoarea luminii 956)

Sistem optic Categorie fascicul luminos B1 (B1)

Categorie fascicul luminos B2 (B2)

Categorie fascicul luminos B3 (B3)

Categorie fascicul luminos B4 (B4)

Categorie fascicul luminos B5 (B5)

Categorie fascicul luminos B6 (B6)

Categorie fascicul luminos B7 (B7)

Categorie fascicul luminos B8 (B8)

Capac optic Sticlă faţă pentru varianta cu iluminare orientată în jos (DOWN)

şi pentru varianta cu iluminare orientată în sus (UP)

Igniter Serie (SI), integral

Reaprindere rapidă la cald, electronic (HRE), integral

Opţiuni Memorie de orientare (AM) pentru păstrarea poziţiei originale

de orientare a aparatului de iluminat în timpul întreţinerii

Variantele cu reaprindere rapidă la cald permit restabilirea

imediată a iluminatului după defectarea sursei de alimentare

Variante cu iluminare orientată în sus sunt disponibile pentru

iluminatul arhitectural

Variantă specială de manşon pentru cablu pentru regiunile

tropicale

Materiale şi finisaj Carcasă şi capac spate: aluminiu turnat sub presiune ridicată,

anticorosiv

Sticla: tratată chimic, cu grosimea de 3 mm (pentru variantele

iluminare orientată în jos), ceramică, cu grosimea de 3 mm

(pentru variantele cu iluminare orientată în sus)

Suportul de montaj: zinc nickel

Cleme: oţel inoxidabil (pentru fixarea capacului posterior)

Reflector: aluminiu anodizat şi lustruit 99,99%

Finisaj din aluminiu brut

Specificaţii
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Instalarea Montaj pe rama principală a stâlpului, tavan, perete şi podea

Lampa este uşor de instalat iar montarea/schimbarea lămpii se

poate face cu o singură mână

Dispozitive pentru orientarea de precizie, atât în partea

superioară cât şi în partea inferioară a carcasei, pentru utilizare

împreună cu accesoriul ZVF403 PAD

Reglarea suportului de montaj: 360º

Temperatura ambientală în exterior: 35ºC (25ºC în interior)

Coeficient de rezistenţă (Cx): 0.93

Suprafaţă proiectată în poziţie la 70º: 0,20 m

Reglaj maxim de la orizontală: -90 / +90º

Întreţinere Acces la lampă prin deschiderea clemelor capacului spate (fără

unelte)

Echipat cu sistem conexiune baionetă, care deconectează

automat alimentarea de la reţea la deschiderea capacului

posterior accesibil prin spate (nu este necesar un releu/

contactor suplimentar sau cabluri suplimentare)

Nu necesită curăţare în interior

Accesorii Reflector extern (ZVF403 GS), dispozitiv de orientare de

precizie (ZVF403 PAD)

Observaţii Echipat cu igniter serie (SI) şi bloc terminal în cutia de conexiuni

din aluminiu de pe suport

La cerere sunt disponibile filtre de culoare pentru iluminatul

arhitectural

Plasă metalică pentru împiedicarea căderii în afară a bucăţilor

mari de sticlă

Sunt disponibile plăci pentru aparataj pre-cablate, de 380 - 415

V / 50 Hz (ZVF320); se comandă separat

Principalele aplicaţii Stadioane sportive în aer liber

Versions

MVF404 - MASTER MHN-SE High

Output - 2000 W

Detalii produs

OPDP_MVF403i_0027-Detail

photo

Sistem conexiune baionetă

încorporat, care deconectează

automat alimentarea de la reţea la

deschiderea capacului posterior

accesibil prin spate
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Detalii produs

Vedere laterală: ArenaVision

MVF404 cu cutie de conexiuni pe

suport

MVF404 cu sistem optic B6

Lampă compactă cu igniter

convenţional cu reaprindere rapidă

la cald (HRE)

MVF404 cu sistem optic B8

Accesorii

ARENAVISION

 

Ordercode 23999600
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Application conditions

Nivel maxim de reglare a intensității

luminoase

Not applicable

 
Approval and application

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08

Protecție contra supratensiunii (regim

comun/diferențial)

-

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Nu

 
General information

Lățime fascicul de lumină corp de

iluminat

-

Marcaj CE Da

Culoare sursă de lumină Lumină naturală

956

Tip capac optic/lentilă DOWN

Marcaj de inflamabilitate NO

Echipament -

Cod familie lămpi MHN-SEH

Putere lampă 2000 W

Număr de unități de echipament -

Număr de surse de lumină 1

Cod familie de produse MVF404

 
Initial performance (IEC compliant)

Temperatură de culoare inițială

corelată

5600 K

Indice inițial de redare a culorii >90

 
Light technical

Unghi standard de înclinație pentru

montare pe braț

-

Unghi standard de înclinație în cap de

stâlp

-

 
Mechanical and housing

Culoare ALU

General information

Order Code Full Product Name Tip de sistem optic

50205300 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI Beam category B6

60409200 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI Beam category B8

60411500 MVF404 MHN-SEH2000W/956 380-415V B8 SI A Beam category B8

60412200 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE AM Beam category B8

59907400 MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 ESI Beam category B8
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